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چکيده
نوشتار حاضر در یری ب رسری سیاسرت امنیتری ایر او و روسریر در منطقرۀ آسریام م کر م و
انگی ههام همکارم دو کشور در این منطقر است .این نوشتار در یی یاسخگویی بر این ی سرش
اصلی است کر مهمت ین عامل مؤث ب همکارم ای او و روسریر در منطقرۀ آسریام م کر م در
دورۀ یس از  99سپتامب  0229چر بوده است؟ ف ضیۀ نوشتار این است کر تهدیدهام مشرت
ب آمده از سطح نظام بینالملل یا م تبط با این سطح ،مهمت ین انگی ۀ همکارم ایر او و روسریر
در منطقۀ آسیام م ک م است .ب این اسرا ،،اگ چرر عامرلهرام منطقررام و داخلری نیر در
همکارم دو کشور در این منطقر نقشآف ین هستند؛ اما مهمت ین سرطح تللیرل مرؤث در ایرن
موضوع ،سطح بینالمللی است .ای او و روسیر فعالیتهام آم یکا در منطقۀ آسیام م کر م را
ب نمیتابند و از حضور و فعالیت آم یکا در منطقر احسا ،نگ انی میکنند؛ زی ا گست ش چت
امنیتی آم یکا در آسیام م ک م بعد از  99سپتامب  0229بر بهانۀ مبارزه با ت وریسرم بر منراف
ای او و روسیر در منطقر تأثی منفی دارد .این نوشتار با اسرتفاده از نظ یرۀ نوواقر گ ایری نشراو
می دهد کر بر موازات گست ش تمایل آم یکا بر حضور فعال در آسیام م ک م بعرد از رویرداد
ت وریستی یازده سپتامب  ،در کنار عاملهایی همچوو جلوگی م از گسرت ش ت وریسرم ،قاچرا
مواد مخدر ،ج ائم سازماویافتر ،انگی ۀ همکارم ای او و روسیر در منطقر ب ام مقابلرر برا نفرو
ایاالت متلده بیشت میشود .در ایرن نوشرتار از روش توصریفی -تللیلری و بر ام گر دآورم
دادهها از مناب کتابخانرام و اسنادم استفاده ک دهایم .ب ام نظاممندک دو یافتررهرام نوشرتار ،از
رویک د نظ م نوواق گ ایی به هگی م گ فترایم.
كليدواژهها
آسیام م ک م ،ای او ،روسیر ،سیاست امنیتی ،نوواق گ ایی ،همکارم.
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مقدمه
منطقۀ آسیام م ک م یس از ف ویاشی اتلاد شوروم با دو تلول ژئویلیتیکی داخلی و منطقرام
روبررو شد .مسائل سیاسی ،قومی ،هویتی و م زم برجامانده از دوراو حکومت اتلاد شوروم،
این کشورها را با مشکالت ژئویلیتیکی روبررو ک د .تلول دیگ م بوط بر دوراو یس از جنر
س د است کر فضام ژئویلیتیکی جدیدم در منطقر بروجود آورد .این تلولها سبب ب وز خر
قدرت در منطقر بردلیل ش ایط حاکم ب روسیر شد .همچنین صلنرام ب ام رقابت قدرتهرام
منطقرام و ف امنطقرام یدید آورد .آم یکا در ش ایط جدید ب ام تکمیل حلقررهرام اوراسریایی
خود در یی حضور و نفو در آسیام م ک م ب آمد .در مقابرل ،روسریر کرر آسریام م کر م را
بخشی از ح یم امنیتی خود تلقی میک د ،در یی جلوگی م از نفو کامل آم یکا در منطقرر برود

(.)Vaezi, 2008: 59- 60

در عص جدید ،منطقۀ آسیام م ک م بیشرت ین تهدیرد را از سروم ت وریسرم برینالمللری،
باندهام تجاوزکار و تجارت مرواد مخردر تج برر کر ده اسرت ( .)Shouri, 2004: 111-112از
سوم دیگ  ،آسیام م ک م بردلیل وجود مشرکالت ریشررام در زمینرۀ اقتصرادم ،اجتمراعی و
سیاسی دارام بست هام مساعد ب ام خشونتگ ایی و انجام اقدامهام ت وریستی است .آسریام
م ک م و قفقاز بعد از ارویا و خاورمیانر جایگاه سوم را در تأمین نی وم انسانی داعش ب عهده
داشتر اسرت ( .)Dehshiri and Jozani Kohan, 2015: 30-34بر ایرن اسرا ،،ایرن منطقرر برا
ویژگیهام امنیتی آو بر ملیط امنیتی مشت ب ام ای او و روسیر تبدیل شده و ه گونر تهدید
و ناامنی در این منطقر ب ام ای او و روسیر تهدیدزا است .هدف نوشتار حاضر  ،ب رسری نقراط
اشت ا

رویک د امنیتی ای او و روسریر و انگیر ههرام همکرارم دو کشرور در منطقرۀ آسریام

م ک م در بعد امنیتی است.
این نوشتار در یی یاسخ گرویی برر ایرن ی سرش اصرلی اسرت کرر مهرمتر ین عامرل مرؤث
ب همکارم ای او و روسیر در منطقۀ آسیام م ک م در دورۀ یس از یرازده سرپتامب  0229چرر
بوده است؟ ف ضیۀ نوشتار آو است کر تهدیدهام مشت

ب آمده از سطح نظرام برینالملرل یرا

م تبط با این سطح ،مهمت ین انگی ۀ همکارم ای او و روسیر در منطقۀ آسیام م ک م است .بر
این اسا ،،اگ چر عاملهرام منطقررام و داخلری نیر در همکرارم دو کشرور در ایرن منطقرر
نقش آف ین هستند؛ اما مهمت ین سطح تللیل مؤث در این موضوع ،سطح بینالمللری اسرت .در
این نوشتار از روش توصیفی -تللیلی و ب ام گ دآورم دادهها از مناب کتابخانررام و اسرنادم
استفاده ک دهایم .ب ام نظاممندک دو یافترهام نوشرتار ،از رویکر د نظر م نوواقر گ ایری بهر ه
گ فترایم.
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چارچوب نظري
نوواق گ ایی بسیارم از ویژگیهام واق گ ایی کالسیک مانند دولرت بررعنرواو برازیگ اصرلی
صلنۀ سیاست بینالملل و قدرت را برصورت مفهوم تللیلی -ملورم حفظ ک ده است؛ ولری
بیشت توجرها را بر ویژگیهام ساختارم نظام بینالمللی دولرتهرا معطروف مریکنرد ،نرر برر
واحدهام متشرکل آو ( )Ghavam, 2011: 84و برا معطروفسراختن کمتر ین توجرر خرود برر
متغی هام سطح واحدها میکوشرد ترا تأثی هرام یایردار نظرام برینالمللری را مشرخس سرازد

(.)Griffiths, 2015: 1020

یک ساختار ب حسب چینش اج ام آو تع یف میشود .تنهرا تغیی هرام م بروط برر نلروۀ
چینش اج ا ،تغیی هام ساختارم بر شمار میرونرد .یرک نظرام ،متشرکل از سراختار و اجر ام
متعامل است .هم ساختار و هم اج ا مفاهیمی هستند کر با کرارگ ارمهرا و کرارگ اراو واقعری
رابطر دارند؛ ولی دقیقاً هماو کارگ ارم ها و کارگ اراو واقعی نیسرتند .سراختار چیر م کرر مرا
میبینیم نیست و باید ساختار را ب حسب نلوۀ چینش اج ام نظام و ب حسب اصل حراکم بر
آو چینش تع یف ک د ( .)Waltz, 2015: 115اصل نظمدهندۀ نظامهام بینالمللی ،آنارشی است
و سیاست بینالملل در «سیاست در نبود حکومت» است .از نظ رسمی ،ه واحد ب اب با همرۀ
واحدهام دیگ است .هیچکس ناگ ی نیست اطاعت کنرد و هریچکرس شایسرتگی ف مران وایی
ندارد ( .)Waltz, 2015: 126والت معتقد است کر دولتها خود را ناگ ی میبیننرد بر ام آنکرر
قدرت رقابت با دیگ او را داشتر باشند ،رفتارهام مناسبی را برکار گی نرد .نتیجرۀ ایرن مسرئلر،
شباهت رفتارم خواهد بود .بناب این ،ساختار مستقل از ویژگیهام واحدها و روابط میاو آوها،
(.)Moshirzadeh, 2005: 115

رفتار آوها را تعیین میکند
واق گ ایی در چارچوب ف ضریۀ تهدیرد خرارجی و ف ضریۀ ثبرات هژمونیرک ،علرتهرا و
انگی ههام کشورهام منفعتطلب ب ام آغاز و استم ار همکارمهام بینالمللری و منطقررام را
توضیح میدهد .در چارچوب ف ضیۀ تهدید مشت

خارجی ،موان همکارمهام منطقررام ،از

جملر ف یبکارم و سود نسبی ب داشتر میشود و در چارچوب ف ضیۀ ثبات هژمونیک ،هژموو
مانند یک شبر حکومت م ک م عمل میکند و نگ انی واحدهام منطقر را از سود نسبی از برین
میب د .در نتیجر کشورهام منطقر برعنواو مص فکنندگاو امنیت ع ضرشرده از سروم هژمروو
غی از ییامدهام آنارشی همکارم و همگ ایی را مییذی

نرد ( Dehghani Firouzabadi, 2014:

 .)108-109بارزت ین بی نظمی در نظرام برینالمللری بعرد از ف ویاشری اتلراد شروروم وجرود
ت وریسم بینالمللی است .بناب این مبارزه با ت وریسم را نباید در اختیار سرازماوهرا و نهادهرام
بینالمللی ق ار داد؛ زی ا این نهادها از نظ سلسلرم اتب قدرت ،توانایی اث گذارم بر عملکر د
دولتها را ندارند و دولتها ب اسا ،مناف ملی اقدام میکنند.
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نظام بینالملل یس از رویداد  99سپتامب برر م اترب چرالشب انگی تر بررنظر مریرسرد و
واق گ ایی سیاسی ب ام تبیین تهدیدهام مط ح ب ام امنیت ملی کشرورها مناسربتر شرناختر
میشود .اما نوزایی واق گ ایی دستکرم م هروو شربکرهرام ت وریسرتی ف املری اسرت کرر از
اف اطگ ایی مذهبی تغذیر میکنند؛ یعنی از بازیگ او و امیالی کرر هر دو بیر وو از دایر ۀ نگراه
سنتی واق گ ایی ق ار میگی ند ( )Griffiths, 2015: 1021با توجر بر مطالب باال ،برنظ میرسد
مناسبت ین نظ یرام کر میتواند در تبیین همکارم امنیتی ایر او و روسریر در منطقرۀ آسریام
م ک م مؤث واق شود و در مناسبی از ماهیت و اقدام این دو بازیگ در منطقر بردست دهد،
نظ یۀ نوواق گ ایی است؛ زی ا در ایرن منطقرر ،ایر او و روسریر در چرارچوب ف ضریۀ تهدیرد
مشت خارجی و اعتمادنداشتن بر نقش سازماوها و نهادهام برینالمللری برردنبرال مبرارزه برا
گ وههام ت وریسرتی و هرمزمراو ،کرمکر دو نقرش آم یکرا در منطقرر و جلروگی م از ایجراد
یایگاههام نظامی این کشور در منطقر هستند.
چالشهاي امنيتی در آسياي مركزي
برطور کلی میتواو چالشهام امنیتی در آسیام م ک م را در سرطحهرام تللیرل برینالمللری،
منطقرام و داخلی ب رسی ک د.
 .2سطح بينالمللی
منطقرام کر زی سیط ۀ اتلاد شوروم بود ،از دی باز مورد توجر نظ یری دازاو ژئویلیتیک روابط
بینالملل ق ار داشت .ب ام نمونر نظ یۀ «قلب زمین» هالف د مکیندر کر در سال  9121ارائر شد،
یکی از نمودهام قدیمی اهمیت منطقۀ آسیام م ک م است .ب این اسرا ،دور از انتظرار نبرود
یس از ف ویاشی اتلاد شوروم و آزادشدو منطقۀ اوراسیا از سیط ۀ اب قردرت اتلراد شروروم،
توجر قدرتهام منطقرام و ف امنطقرام بر این منطقر بیشت شود و دریی توسعۀ نفو خرود در
این منطقر ب آیند .نظ یرهام ژئویلیتیک ارائرشرده یرس از یایراو جنر سر د ،تأییدکننردۀ ایرن
ادعاست .در مشهورت ین نمونۀ این نظ یرها ،زبیگنیو ب ژینسرکی ،مشراور ییشرین امنیرت ملری
آم یکا منطقۀ اوراسیا را «مهمت ین غنیمت ژئویلیتیک» بر ام آم یکرا دانسرتر و ب تر م جهرانی
آم یکا را برشکل مستقیم وابستر بر ب ق ارم و تداوم سلطر ب اوراسیا میداند .کشورهام واقر
در این منطقر میاو رقابتی ق ار گ فتند کر میتوانست چالشها و ف صتهام متنروعی را بر ام
آناو بر هم اه داشتر باشد .ب این اسا ،دو اصطالح «خ قدرت ژئویلیتیک» و «بازم بر ر »،
بیش از همر در بلث تهدیدهام امنیتی سرطح کرالو در آسریام م کر م یرارمرسراو هسرتند

(.)Azizi, 2018: 161-162
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اف وو ب این ،آم یکا کر ییشت در مناطقی همچوو افغانستاو تج بررهرام موفقیرتآمیر در
ی وراندو گ وههام تندرو داشت ،می تواند از این عامل در منطقۀ آسیام م ک م علیر روسیر و
ای او نی به ه بب د .این باور وجود دارد کرر آم یکرا مریتوانرد از داعرش و دیگر گر وههرا و
سازماوهام تندروانر ب ام بیثباتسازم ش ایط در آسیام م ک م استفاده کنرد .بردوو ت دیرد،
می او به هب دارم از این فاکتور از سوم آم یکا در منطقۀ آسیام م کر م بررشرکل مسرتقیم برر
می او توانایی روسیر در جلوگی م از اج ام سناریوهام وحشتنا

در این منطقر بسرتگی دارد،

مشابر آنچر در خاورمیانر رخ میدهد .آم یکاییها با ایجاد یایگراههرام نظرامی در افغانسرتاو و
اف ایش شایاو توجر همکارم هام نظامی با کشورهام آسیام م ک م مریخواهنرد هردفهرام
ژئویلیتیکی طوالنیمدت خود را در منطقر اج ایری کننرد کرر کنتر ل و نظرارت بر فعالیرت و
اقدامهام چین ،روسیر و ای او در منطقر از مهمتر ین آوهرا اسرت .در صرورتی کرر ت وریسرم
بینالملل در افغانستاو شکست بخورد منطقر بار دیگ از کانوو توجر آم یکا خارج خواهد شد
کر این اتفا مغای با سیاستهام اوراسیایی آم یکا است .برتب جن تل یمها علیر روسریر و
نی بیثباتسازم م زهام افغانستاو با جمهورمهام آسیام م کر م از مهرمتر ین عامرلهرایی
هستند کر آم یکاییها ب ام ب همزدو وض موجود در منطقر و بیثبراتسرازم آو در راسرتام
مناف خود بر آوها متوسل خواهند شد

(.)IRIB News, 2018

 .1سطح منطقهاي
در سطح منطقرام آسیام م ک م با چالش ف اوانی روبررو است کر در این نوشتار برر ف اخرور
موضوع ،تعدادم از آوها ب رسی میشود .هماوگونر کر اشاره شد ،ایرن عامرلهرا در ییونرد برا
عاملهام ب آمده از سطح بینالمللی ،زمینۀ تأثی گذارم این سطح ب همکارم ای او و روسریر را
در آسیام م ک م اف ایش میدهد.
الف) رشد افراطگرایی اسالمی و سازمانهاي تروریستی در منطقه
احیام اسالمگ ایری ،راه را بر ام احیرام افر اطگ ایری مرذهبی همروار کر د .فضرام سیاسری
س کوبگ انۀ دورۀ اتلاد شوروم و سیاستهام اقتدارگ ایانۀ جمهرورمهرام آسریام م کر م
یس از ف ویاشی اتلاد شوروم ،نقش مهمی در این روند ایفا ک دند .در دوراو اتلاد شروروم،
مسجدها تعطیل و تخ یب و م اسرمهرام اسرالمی سر کوب شردند و از ب قر ارم ارتبراط برا
م ک هام مهم تمدو اسالمی جلوگی م شد .یس از ف ویاشی اتلاد شوروم ،رهبر او غی دینری
جمهورمهام آسیام م ک م نی گ وه هام اسالمی را سر کوب ک دنرد و برر آوهرا بررعنرواو
تهدیدم اساسی ب ام ثبات منطقر نگ یستند .اما نر تنها این سیاستهام سر کوبگ انر نتوانسرت
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بر حذف اسالم کمک کند؛ بلکر اسالم برعنواو مهمت ین بخش هویت م دم این منطقر شرناختر
شد و اف اطیشدو اسالم واکنشی بر نفو رو بر رشد ف هن

غ بی و غی اسرالمی شرناختر شرد

( .)Yesevi, 2013: 27-28با شکلگی م دولت اسالمی ع ا و شام (داعش) و ییوسرتن ب خری
جواناو آسیام م ک م بر آو و بازگشت آوها بر وطن ،امکاو س ایت تهدید داعش از خاورمیانر
بر آسیام م ک م وجود دارد.
در حقیقت داعش برص احت یکی از هدفهام اصلی خود را ایجاد بیثباتی در کشورهام
مسلماو آسیام م ک م و همچنین در روسیر اعالم ک ده است .رهب او داعش اظهار داشتراند کر
در تالش ب ام توسعۀ قانوو ش یعت ،میخواهند بر س زمینهرام آسریام م کر م نیر دسرت
یابند .این واقعیت ،رهب او آسیام م ک م را نگ او ک د و بر تالش ب ام یافتن یاسخ برر تهدیرد
غی منتظ ه واداشت .بناب این از چالشهام اصلی کر کرل منطقرر بایرد در آینردۀ ن دیرک برا آو
روبررو شود ،رشد اف اطگ ایی مذهبی و تهدید نفو گ وههام ت وریستی بر کشورهام آسریام
م ک م است ( .)Kukeyeva and Others, 2016: 858مواردم از تهدیدهام ت وریستی اخی در
منطقر اینهرا بروده اسرت .9 :حملرۀ ت وریسرتی در تاجیکسرتاو در  01جروالم  0298کرر برر
کشترشدو دوچ خرسواراو غ بی در منطقۀ دانق ا منج شرد کرر داعرش مسرئولیت ایرن حملرر
ت وریستی را ب عهده گ فت؛  .0در  0ژوئن  0292گ وهی کر بیش از  00نف بودنرد ،حمرالت
متعددم را در شه آکتوبر در بخش غ بی ق اقسرتاو انجرام دادنرد .در ج یراو ایرن حملررهرا،
نورسلطاو نظ بایف ،رئیسجمهور ق اقستاو ،عامالو این حملرها را بیگانرهایی مع فی کر د کرر
در تالشند بیثباتی را از راه ستی هجویانی کر از سوریر ب گشتراند بر ق اقستاو انتقرال دهنرد؛ .3
چند هفتر یس از رویدادهام آکتوبر ،حملۀ دیگ م در آسیام م کر م ،ایرن برار در ق قی سرتاو
انجام شد .در  32اوت  0292یک حملۀ انتلرارم برا یرک خرودروم بمربگرذارمشرده علیرر
سفارت چین در بیشکک رخداد داد و سر کارمند سفارت را زخمی کر د .ایرن حملرر برر یرک
ت وریست اویغور نسبت داده شد کر گفتر میشود با جبهۀ النص ه ،گ وه سلفی فعال در سروریر
ارتباط داشتر است .برنظ میرسد با وقوع این رویدادها ،آسیام م ک م هدف ت وریسرتهرام
اف اطگ ا ق ار گ فتراند

(.)Rippa, 2018

ب خی گ ارش هام دولتی حراکی از آو اسرت کرر در حرال حاضر چهرار سرازماو اصرلی
اف اطگر ا در آسریام م کر م فعالنرد :نخسرت ،جنربش اسرالمی ازبکسرتاو کرر در ق اقسرتاو،
ق قی ستاو ،تاجیکستاو و ازبکستاو فعالیت میکند؛ دوم ،ح ب التل ی اسالمی کر در ق اقستاو،
ق قی ستاو ،تاجیکستاو و ازبکستاو فعالیت مریکنرد؛ سروم ،اخرواوالمسرلمین کرر شربکرام از
هسترهام مستقل را تشکیل میدهد کر با عنواوهام گوناگوو عمل میکنند؛ چهارم ،رزمنردگاو
اسالم کر در ازبکستاو فعالیت میکنند

(.)Daneykin and Others, 2015: 88
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ب) رشد جرائم بينالمللی و قاچاق مواد مخدر
دلیلهام اصلی توسعۀ قاچا مواد مخدر در آسریام م کر م عبرارتانرد از :نخسرت ،قاچرا
برعلت ضعف در کنت ل م زهام تسهیل شده است .عاملهام بسیارم موجب اختالل در کنت ل
م زها شده است؛ از جملر وضعیت م زهام خارجی آسیام م کر م ( 0210.9100کیلرومت برا
افغانستاو و بیش از  2130.302کیلرومت برا روسریر) ،ماهیرت کوهسرتانی م زهرا و مشرکالت
جغ افیایی کنت ل آوها (برویژه مر ز برین افغانسرتاو و تاجیکسرتاو) و نبرود آمروزش و تجهیر
م زباناو با وجود کمکهام بینالمللی؛ دوم ،قاچا مواد مخدر در آسیام م ک م بررشردت در
تأثی فساد و مشارکت نی وهام امنیتی ق ار دارد .یژوهشها در این منطقرر نشراو مریدهرد کرر
ب خی از مقامهام اج ام قانوو با قاچاقچیاو موادمخدر مردارا مریکننرد و حمایرت الزم را در
رساندو مواد مخدرم کر در ج یاو دستگی م قاچاقچیاو توقیف ک دهاند بر تاج او و گاهی برر
دالالو موادمخدر ف اهم میکنند؛ سوم ،بلر او اقتصرادم و اجتمراعی در ب خری از کشرورهام
آسیام م ک م تل یککنندۀ قاچا مواد مخدر اسرت .تعرداد روزاف ونری از مر دم بر ام رفر
نیازهام اساسی خود ،یا ب ام شبکرهام سازماویافتر یا ب ام خود ،تمایرل برر حمرل و قاچرا
مواد مخدر دارند .بناب این در این ش ایط ،کنت ل م زها و جلوگی م از قاچا مواد مخدر بسریار
دشوار میشود ( .)Peyrouse, 2017س انجام قاچا مواد مخدر ش ایط فساد مالی ،قاچا سالح
و ج ائم سازماویافتر در منطقر را ف اهم خواهد آورد.
 .9سطح داخلی
در کشورهام آسیام م ک م تاحدودم فضاهام شخصی و عمومی تغیی یافترر اسرت .مسرائل
شخصرری ماننررد قومیررت ،باورهررام مررذهبی و گ ر ایش جنسرری ،در زم ر ۀ مسررائل عمررومی و
موضوعهام در کنت ل دولت تبدیل شدهاند ،در حالی کر مسائلی مانند انتخابات و سیاسرت کرر
باید آزاد و عمرومی باشرند ،برر مسرائل خصوصری گر وه کروچکی از افر اد تبردیل شرده انرد
( .)Burnashev, 2015: 114ب مبنام گ ارش سازماو بینالمللی شرفافیت ،دولرتهرام آسریام
م ک م از فاسدت ین دولتهام جهاو هستند .اف وو ب این ،تنهرا تعرداد انگشرتشرمارم نهراد
مؤث در اینگونر کشورها وجود دارد .نبود نهادسازم مؤث و فسراد ف اگیر در ایرن دولرتهرا،
ه گونر مدی یت مرؤث تهدیردهام امنیتری را دشروار مریسرازد .نبرود رشرد اقتصرادم و نبرود
آزادمهام اساسی و برطور کلی مل ومیت اجتماعی و اقتصادم ،نارضایتی نسبت برر دولرت و
نهادهام آو را اف ایش داده و سبب تلولهام مهمی شده اسرت

( Karami and Azizi, 2013:

 .)144برطور کلی ،عاملهام مؤث ب شکلگی م تهدیدهام امنیتی در منطقر کر ه یرن کشرور
منطقۀ آسیام م ک م در سطح داخلی با آو روبررو بودهاند عبارتاند از:
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 بیثباتی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادم ،مانند ترنشهرام قرومی ،سرطح براالم بیکرارم(برویژه در میاو جواناو) ،توزی ناب اب درآمد و فقی بودو م دم منطقرر ،مهراج تهرام
داخلی و خارجی ،فساد ،کارانبودو نهادهام دولتی (کر بر انقالبهام رنگری در منطقرر
منج شد)؛
 نفو روبر رشد اف اطگ ایی مذهبی در این جمهورمها (برویژه در میاو جواناو)؛ نفو روبر رشد مافیام مواد مخدر و افر ایش قاچرا مرواد مخردر از افغانسرتاو از راهمنطقر بر روسیر و اتلادیۀ ارویا و اف ایش شمار معتاداو بر مواد مخدر؛
 نبود نهادهرام اسرتم ار رهبر م قردرت سیاسری در ب خری از جمهرورمهرام منطقرر()Daneykin and Others, 2015: 87؛

 ب همخوردو مناسبات اقتصادم ییشین و کارانبودو مناسربات جدیرد ،قطر رابطرر برینجمهورمها (در سالهام نخست یس از استقالل) و کاهش مبادالت مالی؛
 تورم شدید و نبود خای یولی و ارزم ،کاهش قردرت خ یرد مر دم و نداشرتن ثبراتاقتصادم؛
 ف اهمنبودو امکاو س مایرگذارم داخلی و هجروم سر مایرگرذاراو خرارجی برر منطقرر(برویژه آم یکا و اس ائیل)؛
 نداشتن ثبات سیاسی و نفو کشورهام غ بی ،برویرژه آم یکرا در رونرد تصرمیمگیر مدولتهام منطقر؛
 نبود ب نامر ،قانووها و هماهنگی هام الزم ب ام رف فق و بیکارم و اف ایش تعداد افر ادکمدرآمد

(.)Shouri, 2004: 92-93

سياست امنيتی ایران در آسياي مركزي
ف ویاشی اتلاد شوروم و یایاو نظام دوقطبی کر بر معنام آغاز نظام بینالمللی جدید با ب تر م
آم یکا بود ،موجب تغیی در سیاست خارجی ای او شد و ف صتها و چرالشهرایی را فر اروم
ای او ق ار داد .بارزت ین ف صت ب ام ای او این بود کر دیگ از سوم کشرورم کمونیسرت کرر
داعیۀ جهانی داشت و بردنبال توسعۀ نفو بر مناطق و ملتهام دیگ بود تهدیرد نمریشرد .در
واق شعار «نر ش قی ،نر غ بی» یک بازوم خود را از دست رفتر یافت .این موضوع سبب شرد
ای او در دورم اتلاد شوروم ،هویت و هستی خود را در تقابل با غ ب و برویژه آم یکاستی م
و اس ائیلستی م تع یف کند ( .)Hojati and Hojati, 2016: 45هماوگونر کر نظ یۀ واق گ ایری
ساختارم ییشبینی میک د ،ش ایط خودیارم جدیدم کر در اث ظهرور سراختار ترکقطبری یرا
چندقطبی معطوف بر تکقطبی بروجود آمده بود ،جمهورم اسالمی ای او را مجبور سراخت ترا
در رفتار خارجی خویش تغیی ایجاد کند و برجام سیاست کنارهگی م مبتنی ب نر شر قی -نرر
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غ بی بر سیاست اتفا یا اتلاد روم آورد .ه چند سیاست خصرومتآمیر نسربت برر آم یکرا
تداوم یافت؛ اما ای او تالش ک د در جهرت ییشرب د سیاسرت خرارجی مقابلررگ ایانرۀ خرویش
برنوعی همکارم راهب دم با قدرتهام رقیب آم یکا برویرژه روسریر دسرت ییردا کنرد
)Yousefi, 2008: 65؛ اما تلول در نظام بینالملل چالشهام دیگ م را نیر یریش روم ایر او
( Haji

ق ار داد.
نخستین چالش ،موقعیت جغ افیایی کشور است .ای او از یکسرو ،در همسرایگی راهر وم
آسیام م ک م و در هماو حال ،همسایۀ کشورهام بیثبات و ناامن افغانستاو و یاکستاو اسرت.
برطور ویژه ،افغانستاو تهدیدهام رو بر رشد در زمینۀ گست ش قاچرا انسراو و قاچرا مرواد
مخدر ،ت وریسم و بنیادگ ایی اسالمی را بر قلم و ای او انتقال میدهد .بناب این ،نگ انری اصرلی
ای او مسئلۀ بقا است .هدف ای او در مبارزه با ت وریسم ،ب ق ارم روابط مسراعد برا کشرورهام
آسیام م ک م و ایجاد ثبات در منطقر و س انجام اف ایش امنیت داخلی کشرور اسرت .ایر او از
سوم دیگ  ،در مجاورت با «خارج ن دیرک» روسریر قر ار دارد .بر ایرن اسرا ،،بر ام حفرظ
رابطرام یایدار و اعتمادبخش با روسیر در سیاست خارجی خود مالحظرهام امنیتی روسریر را
در نظ گ فتر است .بر این ت تیب ،یس از ف ویاشی اتلاد شوروم ،رویک د ای او نسبت بر ایرن
منطقر مبتنی ب عامل ژئویلیتیک بوده است و این عامل بیش از عامرل ایردئولوژیک هردایتگر
سیاست خارجی ای او در منطقر بوده است

(.)Maria Rocca, 2017: 546-548

دومین چالش ییش روم ای او ،اف ایش حضور و نفو آم یکا در منطقر یس از رویداد یازده
سپتامب و «جن علیر ت وریسم» است .یس از ف ویاشی اتلاد شروروم و تأسریس کشرورهام
جدید در آسیام م ک م ،در این منطقر خ قدرت ایجاد شد .آم یکا بررعنرواو تنهرا اب قردرت
یس از جن

س د و همچنین ب خی از کشورهام همسایر مانند ای او و ت کیر تالش ک دنرد ترا

این خ قدرت را ی کنند .اگ چر ای او با بیشت کشرورهام آسریام م کر م ارتبراط بررنسربت
خوبی ب ق ار ک ده است؛ اما سیاست خارجی ای او در منطقر را می تواو ب اسا ،مقابلر با نفو
آم یکا و رقابت با ت کیر توضیح داد ( .)Aghazadeh, 2015: 98-99آم یکا نگ او بود کر ایر او
از خ قدرت بروجود آمده در منطقر در راستام گست ش نفو خود در این منطقر استفاده کنرد
و با حمایت از جنبشهام اسالمی در کشورهام اسالمی منطقر ،نظامهام سیاسیاسالمی وفادار
بر خود ایجاد کند .در این زمینر ،در سال  ،9110جیم بیک  ،وزی امور خارجرۀ وقرت آم یکرا،
در ج یاو سف بر کشورهام آسیام م ک م در راستام حمایت از ت کیر بیاو ک د کر کشورهام
جدید و مستقل ب ام توسعۀ سیاسی و اقتصادم خود باید الگوم دمک اتیک و غی دینری ت کیرر
را برکار گی ند

(.)Alagöz, 2008

سومین چالش کر برشکل دغدغرام امنیتی ب ام ای او نمرود یافترر ،روابرط سرازماو ییمراو
آتالنتیک شمالی (ناتو) با کشورهام منطقر است .مهمت ین تهدیدهام ناتو ب ام ای او عبارتاند
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از .9 :کمشدو فاصلۀ س زمینی نی وهام آم یکا و ناتو با ایر او و امکراو بهر هبر دارم از آو در
زماوهام بل انی؛  .0کاهش حضور و نفو ای او در منطقر و کمشدو قدرت مانور ای او در این
کشورها؛  .3تهدید مناف و امنیت ملی ای او از راه به هب دارم از اختالف نظ هام موجود میراو
کشورهام منطقر برویژه در زمینۀ تعیین رژیم حقوقی دریام خ ر و راندو این کشورها برسوم
نظامیگ م در این دریا؛  .1تداوم و تلکیم عملیات اعضام اصلی ناتو بر بهانرهام مختلرف در

مجاورت ای او؛ ب ام نمونر ،ب گ ارم مانور نظامی با حضور یک یا چنرد عضرو اصرلی نراتو و
کشورهام همسایۀ ای او؛  .0تعیین ساختار امنیت منطقرام بدوو مشارکت ایر او

( Azami and

.)Dabiri, 2012: 36-37

برطور کلی ،اولویتهام امنیتی ای او در آسیام م کر م را مریترواو در قالرب ایرن مروارد
خالصر ک د:
 تالش ب ام میانجیگ م در منازعرهام منطقرام؛ مشارکت در سازماوهام چندجانبر مانند اکو ،ب ام ارتقام سطح قدرت خود؛ توجر و تأکید ب نقش ویژۀ روسیر در حفظ وضعیت موجرود و ترأمین ثبرات و امنیرتمنطقر ()Seifzadeh, 2005: 189؛

دولتهام
 مخالفت با نظامیشدو دریام خ ر و استق ار نی وهام نظامی در آو؛ زی ا ممکرن اسرتمنج بر رقابت منطقرام شود؛ بناب این ،اولویت منطقررام ایر او خنیریسرازم ه گونرر
ط حی است کر احتمال دارد برطور مستقیم مناف ملی و امنیتی کشور را تهدید کند؛
 ای او حضور دولتهام متخاصم در قلم و آسیام م ک م را برعنواو تهدیردم مسرتقیمعلیر امنیت ملی خود در نظ میگی د .ای او منتقد شدید توسعۀ روابط امنیتی دولتهام
آسیام م ک م با آم یکا و اس ائیل بروده اسرت .همچنرین ملتاطانرر از حضرور نراتو و
سازماو امنیت و همکارم ارویا در منطقر انتقاد ک ده اسرت .مقرامهرام ای انری همیشرر
نگ انی خود را از مداخلرهام درازمدت نراتو و سرازماو امنیرت و همکرارم ارویرا در
مسائل آسیام م ک م اب از ک دهانرد .همچنرین ایر او همیشرر مداخلرۀ آم یکرا یرس از
یازدهم سپتامب در منطقر را مهمت ین منب تهدید ب ام مناف و امنیت ملی خود در نظ
گ فتر است

(.)Azizi, 2017

سياست امنيتی روسيه در آسياي مركزي
یس از ف ویاشی اتلاد شوروم و دگ گونی ملیطی و تلول نظام بینالملل یکی از هردفهرام
روسیر تالش در حفظ نفو خود ب مناطق جداشرده از اتلراد شروروم اسرت .در ایرن زمینرر،
توسعۀ روابط با آسیام م ک م را با اهمیت میداند و برا وجرود مشرکالت و اخرتالفنظر در
موقعیتها و ارزیابیها در روابط این کشور با جمهورمهام آسریام م کر م ،رابطرۀ آوهرا در
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عمل استم ار داشتر است و همکارم سیاسی ،اقتصادم ،نظامی -امنیتی ،آموزشی و ف هنگری را
در ب میگی

د (.)Rakhimov, 2015: 141

در فضام گست ش ناتو و آم یکا برسوم م زهام غ بی روسیر ،این کشور نمیتواند بردوو
راهب ر د دفرراعی مناسررب در آسرریام م ک ر م و قفقرراز منرراف خررود را در منطقررر تررأمین کنررد
( .)Omelicheva, 2018: 9ب این اسا ،،مهمت ین اب ار روسیر ب ام دستیابی برر هردفهرام
خود در منطقر ،تقویت همکارمهام چندجانبر در قالب سازماوهام منطقرام و همکرارمهرام
دوجانبر در چارچوب تقویت یایگاههام نظامی خود در آسیام م ک م است.
روسیر تنها کشور همسایۀ منطقۀ آسیام م ک م است کر در کشورهام منطقر یایگاه نظرامی
دارد« .یایگرراه نظررامی  029وزارت دفرراع روسرریر» در تاجیکسررتاو« ،یایگرراه هرروایی کنررت» در
ق قی ستاو و یایگاه فضایی بایکونور بر هم اه دو سیستم رادارم و موشرکی مسرتق در «سرارم
شاگاو» در ق اقستاو از مهمت ین یایگاههام نظامی روسیر در منطقۀ آسریام م کر م برر شرمار
میرود کر بر مسکو امکاو داده برصورت مستقیم در این منطقر ،نی و و تجهی ات نظامی داشرتر
باشد .ه چند قدرت بیرقیب نظرامی روسریر یرس از رویرداد یرازدهم سرپتامب  0229و ورود
نی وهام آم یکایی بر دو یایگاه نظامی خاوآباد ازبکستاو و مانا ،ق قی ستاو بر چرالش کشریده
شد؛ اما روسیر با در اختیارگ فتن یایگاه هوایی کنت در  22کیلومت م یایگاه مانا ،و در فاصلۀ
کوتاه دو سال یس از تلویل این یایگاه بر نی وهام آم یکایی در سرال  ،0229همچنرین اعمرال
فشار ب ازبکستاو در سال  0220و نی تهدید و تطمی ق قی ستاو بر تعطیلی یایگراه مانرا ،در
تابستاو  0291نشاو داد کر ب خالف حوزههام ف هنگی و اقتصادم ،در حوزۀ نظرامی و دفراعی
دست باالت را در منطقر دارد .تمدید فعالیت یایگاه  029روسیر در تاجیکستاو ترا سرال ،0210
تمدید فعالیت یایگاه هوایی کنت ق قی ستاو تا سال  0230و تضرمین مالکیرت یایگراه فضرایی
بایکونور ق اقستاو تا سال  0202بر روشنی گویام نگاه بلندمدت و روشن روسیر بر حفظ تواو
دفاعی خود در منطقۀ آسیام م ک م و قفقاز و ایجاد توازو قوا در ب اب آم یکا

( Karami and

 )Kouzegar Kaleji, 2014: 148-149و تالش ب ام تضعیف و ب چیدو یایگاههام نظرامی ایرن
کشور در منطقر است.
ظهور اف اطگ ایی مذهبی و ت وریسم در آسیام م ک م ،آسیبیذی م امنیتری جردم بر ام
روسیر ایجاد ک ده است .در این زمینر ،روسیر ب ام مبارزه با ت وریسم برر اقردامهرام مختلفری
متوسل شد .این کشور در سال  0222م ک مبارزه با ت وریسم کشورهام مستقل همسرود را در
مسکو بنیاو نهاد .همچنین همکارم سطح باالم نظامی و امنیتی روسیر با جمهورمهرام اتلراد
شوروم در ییماو امنیت دسترجمعی نهادینر شد .یایگاه نظامی دائمی روسیر در کنت ق قی ستاو
در سال  0220تأسیس شد .همزماو ،یوتین ب ام ایجاد یک مجم امنیتی دیگر  ،یعنری سرازماو
همکرارم شرانگهام ،ترالش زیرادم کر د .مأموریرت اصرلی و اولیرۀ شرانگهام ملردود برر
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غی نظامیک دو م ز چین و روسیر بود؛ اما از سال  ،0220این سازماو هدفهام خرود را بر ام
مبارزه علیر «سر ش » ت وریسم ،اف اطگ ایی و تج یرطلبی گست ش داد ترا نگ انریهرام امنیتری
اعضام آو ،روسیر ،چین ،ق اقستاو ،ق قی ستاو ،تاجیکستاو و ازبکستاو را ب ط ف کند .برطرور
کلی ،روسیر موفقیتهام بسیارم در مسائل امنیتی و نظامی در آسیام م کر م برردسرت آورده
است .بخشهام دفاعی ،نظامی و امنیتی منطقر همچناو بر مسکو وابستر هستند

( Omelicheva,

.)2018: 5-7برطورکلی اولویتهام امنیتی روسیر در آسیام م ک م را میتواو بردین صرورت

بیاو ک د :

 حفظ تمامیت ارضی و استقالل جمهورمها؛ جلوگی م از حضور و سلطۀ – برویژه نظامی و سیاسری -دیگر قردرتهرا در منطقرۀخارج ن دیک؛
 همکارم نظامی -امنیتی با کشورهام منطقر ب ام مقابلر با اف اطگ ایی مذهبی؛ جلوگی م از ب وز مناقشررهرام مللری و مناقشررهرام نظرامی گسرت ده در کشرورهامهمسایر؛
 ایجاد همگ ایی ن دیکت سیاسی -اقتصرادم و اتلراد سیاسری -نظرامی برا کشرورهامق اقستاو و ق قی ستاو؛
 -استفادۀ مشت

از م زها و قلم و کشورهام همسرایر و بهر هگیر م تجهیر ات نظرامی

آوها با هدف جلوگی م از تهدید نظامی علیر روسیر و برخط انداختن ثبات داخلی این
کشور؛
 جلوگی م از رفتوآمد جنایتکاراو ،انتقال غی قانونی تسلیلات و قاچا مواد مخدر؛ استفاده از ظ فیتهام سیاسی ،اقتصادم ،نظامی و دیگر توانراییهرام جمهرورمهراممنطقر با هدف تقویت روسیر و تقویت موقعیت سیاسی و بینالمللی آوها؛
 جلوگی م از تبدیل جمهورمها بر عامرل فشرار سیاسری و عامرل نداشرتن تروازو علیررروسیر؛
 تقویت همکارمها در زمینرهام سیاسی -نظامی منطقر؛ حفظ حضور نظامی در دریام خ ر؛ -حفظ نفو روسیر در تعیین رژیم حقوقی دریام خ ر

(Atai and Sheibani, 2011: 140-

.)141

ایران ،روسيه و انگيزههاي همکاري در آسياي مركزي
والت معتقد است نظام بینالملل ب رفتار خارجی دولتها نقش شکلدهنده و تعیینکننرده دارد.
از اینرو ،تغیی ساختار نظام بینالملل موجب تغیی در رفتار خارجی دولتها مریشرود

( Haji
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 .)Yousefi, 2008: 61والت با اشاره بر اینکر سیاست خارجی کشورها تا حد زیادم از جایگراه
آوها در نظام بینالملل تأثی مییذی د ،رفتار آم یکا در دورۀ یس از جن

س د را نمونۀ روشنی

از این ام تلقی ک ده و واکنش قدرتهام ب ر در مقابل آم یکرا را شراهدم بر ایرن ادعرام
خود میآورد کر معموالً کشورها در مقابل اب قدرت موازنرسازم میکنند .والت تأکید میکند کر
آم یکا بوده کر در این دوره با رفتار خود سبب شده است ترا شربر موازنررهرایی در مقابرل آو
ایجاد شوند؛ زی ا این کشور برگونرام عمل ک ده است کر سبب ت  ،و تلقی سای قردرتهرا
شده است

(.)Hosseini Matin, 2009: 157

رفتارشناسی سیاست آم یکا در منطقۀ آسیام م ک م تا قبل از رویداد یازده سرپتامب نشراو
می دهد کر این کشور در منطقر مناف حیاتی نداشتر است و اساساً بردنبال ترأمین منراف دسرت
دوم بوده است؛ مانند همکارمهام ج ئی نظامی یا بر عضویت درآوردو کشرورهام منطقرر در
ساختارهام امنیتی درجۀ دوم مانند سازماو امنیت و همکارم ارویا .اما یرس از یرازده سرپتامب ،
آم یکا در منطقر ،سیاست امنیتی -نظامی مشخس و حضورم ی رن و فعال داشرتر اسرت .در
این زمینر ،آم یکا نی وهام نظامی خود را در ق قی ستاو و ازبکستاو مستق ک د و نشاو داد کرر
نمیخواهد منطقر را ت

کند .اهمیت ژئویلیتیکی منطقر نی بعد از یازده سپتامب و برویژه بعرد

از حملۀ آم یکا بر افغانستاو و ع ا از نظ نظامی و امنیتی در سیاست و راهب د آم یکا جایگاه
ویژهام ییدا ک د ( .)Ranjkash and Latifan, 2016: 275-276برطور کلی ،مهار و ان وام ای او،
جلوگی م از نفو بیش از حد روسریر در آسریام م کر م ،ترالش بر ام ارائرۀ الگرویی بر ام
کشورهام منطقر و هدفهام امنیتی -نظامی از ملورهایی هستند کر منراف آم یکرا در آسریام
م ک م را معنادار میکنند

(.)Vosoughi and Others, 2011: 224

بناب این ،ای او و روسیر ب اسا ،ف ضیۀ تهدید مشرت

خرارجی بر ام مقابلرر برا تهدیرد

آم یکا ،روابط ن دیکی را باهم ایجاد ک دهاند .ب این اسا ،،از مهمت ین هردفهرام همکرارم
امنیتی ای او و روسیر در آسیام م ک م و دریام خ ر ،مقابلر با سیاستهایی است کر آم یکا و
متلداو منطقرام آو دنبال میکنند .ب خی کارشناساو حتی ب این باورند کرر همکرارم نظرامی
ای او و روسیر کر با روابط ن دیک دوجانبر تقویت میشود ،بردلیل مناف راهبر دم مشرت

در

مهار نفو آم یکا و متلداو منطقرام آو در منطقۀ آسیام م ک م و دریام خ ر بر سطح اتلراد
(.)Shouri, 2009: 67

راهب دم ارتقا ییدا ک ده است
البتر ت دیدم نیست کر ه دو کشور اف وو ب تهدید آم یکا ،نگ او تهدیدهام امنیتی ن م –
از قاچا مواد مخدر گ فتر تا اف اطگ ایی و گست ش ت وریسم – در منطقر نی هستند .برا ایرن
حال ،این ادرا مشت

در میاو رهب او ه دو کشور وجود دارد کر ریشۀ بسریارم از مسرائل

در سطح منطقرام -برویژه مسائلی همچوو اف اطگ ایی و ت وریسم -در سطح نظام بینالملل و
سیاستهام ایاالت متلده ،برویژه در افغانستاو و خاورمیانر باز میگ دد .بر این ت تیرب ،ایر او
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و روسیر برطور کامل بر دیدگاهی مشت

در ایجاد صلح و ثبات در آسیام م ک م رسیدهاند و

ب س این موضوع توافق دارند کر حضور نی وم نظامی آم یکا ،بر ض ر امنیرت منطقرر اسرت.
بناب این همکارم امنیتی میاو ای او و روسریر ب اسرا ،منراف مشرت  ،مبتنری بر دو رویکر د
همزمراو یعنری همکرارم دوجانبرر و چندجانبرر اسرتوار اسرت ( .)Azizi, 2017بررطرور کلری
عاملهایی کر بر همکارم و همسویی سیاست امنیتی ای او و روسیر در آسریام م کر م منجر
میشوند عبارتاند از:
 -مقابلر با نفو آم یکا ،ت کیر و اس ائیل در حوزههام مناف مشت

و امنیت ملی ای او و

روسیر؛
 تالش جمهورم اسالمی ای او ب ام به هگی م از روابرط دوجانبرر در راسرتام افر ایشنقش و تأثی گذارم در حلوفصل بل اوهام منطقرام؛
 کنت ل گ وههام اف اطگ ا در جمهورمهام روسیر و منطقۀ آسیام م ک م؛ -مقابلر با توسعۀ ناتو برسوم ش  ،قفقاز و آسیام م ک م

( Atai and Sheibani, 2011:

.)145- 146

سر انجام در تللیررل انگیر ۀ همکررارم ایر او و روسرریر در آسرریام م کر م در چررارچوب
نوواق گ ایی میتواو گفت عاملهایی در سطحهام داخلی (مانند عالقۀ رهب او دو کشور بر ام
همکارم) و منطقرام (مانند همکارم در ع صۀ ان ژم منطقرۀ آسریام م کر م و همکرارم در
اویک گازم ،همکارم در زمینۀ ان ژم هسترام ،همکارم دو کشور در بل او سروریر و )...نیر
ب همکارم ای او و روسیر در منطقۀ آسیام م ک م تأثی گذار بروده اسرت؛ امرا بیشرت ین ترأثی
ناشی از عاملهام سطح نظام بینالملل ب ام کنت ل فشارهام ساختارم نظام بینالملل از سروم
ایاالت متلده و همییماناو راهب دم آو بوده است .در نتیجرر بایرد چگرونگی واکرنش ایر او و
روسیر بر ملدودیتها و قیدوبندهام نظاممند در دو سطح منطقرام و بینالمللی تللیرل شرود.
بناب این ،دو کشور مخالف حضور و مشارکت قدرتهام ف امنطقرام و در رأ ،آوهرا آم یکرا
در منطقر هستند .مقابلر با نفرو آم یکرا و جلروگی م از ح کرتهرام ت وریسرتی و گسرت ش
اف اطگ ایی اسالمی کر آو هم در ییونرد تنگاتنر برا سرطح برینالمللری قر ار دارد؛ در واقر
اساسیت ین انگی ۀ همکارم دو کشور در منطقر بوده است.
نتيجه
نظ یۀ نوواق گ ایی بیشت توجر خود را بر ویژگیهام ساختارم نظام برینالملرل معطروف مری
سازد و اعتقادم بر نقش نهادها و سازماوهام بینالمللی در کنت ل آنارشری برینالمللری نردارد؛
بناب این واحدها ب اسا ،اصل خودیرارم و منطرق ه ینرر -فایرده و در چرارچوب همکرارم
داخلی و خارجی باید بر تهدیدهام نظام بینالملل واکنش نشاو دهند .یافترهام نوشتار حراکی
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از این است کر ای او در آسیام م ک م بردنبال توازو قوا میاو قدرتهام ف امنطقرام و روسریر
بردنبال حفظ سیط ۀ خود در منطقر است.
ای او و روسیر در منطقۀ آسیام م ک م ب اسا ،ف ضیۀ تهدید مشت خرارجی برردنبرال
تضعیف حضور قدرتهام ف امنطقرام ،برویژه آم یکا ،اتلادیۀ ارویا و ناتو و تضعیف حضرور
همییماناو راهب دم غ ب از جملر اسر ائیل و ت کیرر در منطقرر هسرتند .دو کشرور از افر ایش
قدرت و نفو آم یکرا و هرمییمانراو راهبر دم آو در منطقرر واهمرر دارنرد و آو را برر معنری
امنیتنداشتن خویش تلقی میکنند .ب این اسا ،،از انگی ههرام همکرارم ایر او و روسریر در
منطقر ،ایجاد موازنۀ قوا در ب اب آم یکا و غ ب است.
انگی ۀ دیگ همکارم ای او و روسیر در منطقۀ آسیام م ک م ،مسئلۀ ت وریسرم برینالمللری
است کر بعد از ف ویاشی اتلاد شوروم توانستر است چالشهایی را ب ام نظام بینالملرل و برر
موازات آو امنیت ملی واحدها بروجود آورد .در چارچوب همکارم خارجی ،ایر او و روسریر
همواره ب ام مبارزه با اف اطگ ایی و ت وریسم در آسیام م ک م همکارم ن دیکری داشرترانرد.
دلیل این مسئلر آو است کر از یکسو ،اف اطگ ایی در آسیام م ک م تهدیدکنندۀ مناف ای او و
روسیر است و مقابلر با اف اطگ ایی در آسیام م ک م را میتواو حوزۀ مناف مشت

دو کشور

تلقی ک د .از سوم دیگ  ،گست ش یا یی وزم احتمالی اف اطگ ایی در منطقر ،میتوانرد موجرب
تشدید یک س م تهدیدهام ف ام زم در حوزۀ ت وریسم ،قاچا مواد مخردر ،تشردید ج یراو
مهاج ت کنت لنایذی  ،قاچا سالح ،ج ائم سازماویافتر و غیر ه را فر اهم آورد کرر مریتوانرد
تهدیدهایی را ب ام نظام بینالملل بروجود آورد.
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